Zápis ze schůze Výboru sekce dálkového a zimního plavání ČSPS
konané dne 25.6.2013 v Praze
Přítomni:

Z.Tobiáš, M.Štěrba, J.Bažil, K.Svobodová, J.Nalezený, J.Fichtl, R.Vítek

Omluveni:

T.Kocánek, R.Táborský , M.Moravec, P.Mihola,

Zapsal:

J.Bažil

1) KONTROLA ZÁPISU
- Defibrilátor - předaní defibr. v Plzni – Bažil, Moravec
- Bezpečnostní pravidla a informace z kongerusu FINA
- připravit pro VH a seminář pořadatelů na Lipně – R.Táborský
- Povinnosti delegáta
- v obecné rovině jsou definovány v STD, případné posílení pravomocí a jejich
rozdělení s VR bude VSDZP ještě projednáno , počkáme ještě po Kongresu
FINA
- seminář rozhodčích a pořadatelů při LMČR na Lipně – R.Táborský
- Notebook pro STK ZP , úkol trvá – M.Moravec
2) ZIMNNÍ PLAVÁNÍ
- příprava TL 2013/2014 –výběrové řízení na pořadatele Mistrovství ČR , volný způsob na
volné vodě a MČR prsa na bazéně - P.Mihola - uzávěrka k 30.6.2013
3) DÁLKOVÉ PLAVÁNÍ
- z technických důvodů a povodní zrušeny závody Tovačov, Dalešice, Slapy, Strakonice
- z důvodu chladného počasí závody Máchač přesunuty na podzim
- z důvodu chladného počasí 15km Mělice přesunuto na podzim na Oplatil
- na závodech Oplatil a Mácháč, body za soutěže žactva pouze do soutěže družstev
- uzavřít smlouvy s pořadateli MČR Bolevák, Mělice, Lipno Zodpovídá J.Bažil
- VS DZP schvaluje úpravy rozpisů:
a) na www zveřejněnou úpravu termínů přihlášek na MČR tak aby byly v souladu se SŘ
b) doplnění tratě 1km žactva na Seči
c) doplnění 15km na Oplatil
d) doplnění startu 3km dor,dosp a masters na Ejpovicích pro závodníky, kteří nepoplavou
TeamEvent, ale budou přihlášeni na celou devítku
e) zrušení tratě 3km ve Veselí n.L.
- VS DZP schvaluje vyplacení odměn za medailová umístění na MČR 5km, 10km, 20km ve
výši 3 000,- / 2 000,- / 1 000,- Proplatit na Lipně - Z.Tobiáš
- VS DZP souhlasí se startem nereprezentanta Davida Molinára (Boh) na EP na Balatonu
na základě výsledků ze ZMČR na vlastní náklady
- VS DZP zkonstatoval chybu při MČR na mělicích, cíl nebyl zajištěn dohmatem. Cíl
dohmatem, je dle pravidel a měl by být dodržován min. pro MČR
4) SCM
- VS DZP souhlasí s výrobou triček až pro nové družstvo

- VS DZP navrhuje odpovědnému trenérovi pořádat VT zejména v letním období, kdy není
příprava závodníků zcela zajišťována kluby. Dalším důvody jsou problémy
s uvolňováním ze školy.
- VS DZP bere na vědomí informaci p. J.Nalezeného a M.Štěrby že výběrová kritéria do SCM
jsou vyhovující
5) REPREZENTACE
- ME v DP pro rok 2013 zrušeno – v této souvislosti byl upraven projekt přípravy RD ,
schválen a zveřejněn na www.plavani.info
- MS Barcelona 19.-28.7.
nominace proběhla na základě výsledků na bazénu (5km) – ZMČR + kontrolní závod
Strakonice a výsledků EP Balaton
- nominováni jsou:
5 km J.Pošmourný
10km
j.Kútnik
S.Rybářová, B.Picková
25km
L.Smolka
S.Rybářová
limitáři mohou startovat i na ostatních tratích, pokud je tam volné místo
RD A – Smolka, Rybářová na náklady ČSPS, ostatní se spoluúčastí – výši upřesní VV ČSPS
doprovod: R.Vítek, I.Smolka, D.Klímová
- MEJ Kocaeli (TUR) 26.-28.7.
základní kvalifikační limit při ZMČR splnili: Baumrt,Novoveský
další kvalifikace proběhla při MČR na Mělicích – Novoveský se nezúčastnil
- nominováni jsou: J.Tobiáš, O.Baumrt, M.Kozubek – divoká karta na návrh rep.trenéra,
doprovod: Z.Tobiáš, J.Fichtl
- SU Kazaň 8.-18.7.
- Rybářová, Pošmourný, trenér Vítek
- GP
- Magog
- Ochrid
- Capri

Rybářová, Smolka
Rybářová, Smolka
Rybářová, Smolka

- EP
- Turecko
- Navia
- Horn
- Hamburk

Ingeduld, Kozubek
Ingeduld
Ingeduld , Kútnik, Picková
účast pouze pro kvalifikované

- MZ Šabac 3.8.
pozvání pro 2 + 2 + vedoucí na náklady pořadatele, nabídnout dalším nereprezentantům

dle ČP, zodpovídá M.Štěrba
6) HOSPODAŘENÍ
- Oddílům bude z programu V MŠMT opět poskytnut příspěvek na činnost dle obdobných
kritérií jako v roce 2012. Realizace během července a srpna
- Odměny za umístění na všech MČR budou vyplaceny na Lipně – Z.Tobiáš
- VS DZP schvaluje proplacení odměny Kamile Svobodové za aktualizaci www ZP ve výši
2000,- Kč
7) RŮZNÉ
- DELEGÁTI – doplnění:
- Vltavice
- Veselí n.L.
- Chomutov
- Havířov

R.Vítek
R.Táborský
J.Fichtl
Z.Tobiáš

- VH 2013 – uskuteční se 15.9.2013 dopoledne v SC Nymburk nebo v SC Brandýs n.L. kde
bude 13.-14.9.2013 seminář plaveckých trenérů a 15.9. odpoledne konference ČSPS
- SEMINÁŘ pořadatelů a rozhodčích DP – uskuteční se při MČR na Lipně , v sobotu večer
v hotelu LANOVKA – program: zejména změny v pravidlech schválené kongresem FINA a
bezpečnostní pravidla z.Táborský- Moravec

Příští schůze VS DZP se uskuteční 24.8. na Lipně před seminářem

